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Ombudgetering av 2019 års investeringar Åkullsjön samt 

Fågelboet fd Apotekaren 

 

Barn- och Utbildningschefens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta gällande ombudgetering av 115 
tkr för utemiljö Åkullsjön samt 254 tkr för inventarier på Fågelboet fd Apotekaren görs till år 
2020. 
 
Ärendesammanfattning 

I riktlinjer för investeringar antagen av kommunfullmäktige 2011-04-27 framgår att 
investeringar som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som ej 
ianspråktagits för projektet förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt 
särredovisade.  
De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats med erhållit budgetmedel och ett 

projektnummer och där det planeras för att det kommer att genomföras kan få föra med sig 

anvisade medel till det nya året. I dessa fall ska projekten beredas och prövas av fullmäktiges 

som ger tillstånd till eventuell överföring av investeringsmedel.  

  

Beslutsunderlag 

Underlag för ombudgetering av 2019 års investeringar Åkullsjön 
Underlag för ombudgetering av 2019 års investeringar Fågelboet fd Apotekaren 

Beslut skickas till 

Barn- och Utbildningschef 

Ekonomi chef 

Ärendet 

Kvarstående medel i olika klumpanslag kan däremot ej överföras. 

Det har uttryckts större kontroll över ombudgeteringar och förklaring till varför investeringar 

inte utförs under året när medel avsatts. För att förtydliga vilka investeringsmedel som 

önskas ombudgeteras till år 2020 ska detta underlag fyllas i för samtliga investeringar. 

 

 

  

  



UNDERLAG FÖR OMBUDGETERING AV 2019 ÅRS INVESTERINGMEDEL 

 

I riktlinjer för investeringar antagen av kommunfullmäktige 2011-04-27 framgår att 

investeringar som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som ej 

ianspråktagits för projektet förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt 

särredovisade.  

De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats med erhållit budgetmedel och ett 

projektnummer och där det planeras för att det kommer att genomföras kan få föra med sig 

anvisade medel till det nya året. I dessa fall ska projekten beredas och prövas av fullmäktiges 

som ger tillstånd till eventuell överföring av investeringsmedel.  

Kvarstående medel i olika klumpanslag kan däremot ej överföras. 

Det har uttryckts större kontroll över ombudgeteringar och förklaring till varför investeringar 

inte utförs under året när medel avsatts. För att förtydliga vilka investeringsmedel som 

önskas ombudgeteras till år 2020 ska detta underlag fyllas i för samtliga investeringar.

    

 

Investeringens beteckning, samt 
projektnummer 

 
26422 Utemiljö Åkullsjön 

Vilken/vilka verksamheter berörs av 
investeringen? 

 
Åkullsjöns skola, Åkullsjöns fritidshem, dagbarnvårdare 
Åkullsjön 
 
 
 

Varför har investeringen inte utförts 
under året? 

Samhällsbyggnadskontoret har inte haft möjlighet att 
genomföra beställningen 
 
 
 

Beskriv på vilket sätt behov av 
investeringen fortfarande kvarstår. 
 
 

Av säkerhetsskäl behöver gården vara inhägnad 

Totalt avsatta investeringsmedel? 115 tkr 
 

Belopp som önskas ombudgeteras? 115 tkr 
 

 



UNDERLAG FÖR OMBUDGETERING AV 2019 ÅRS INVESTERINGMEDEL 

 

I riktlinjer för investeringar antagen av kommunfullmäktige 2011-04-27 framgår att 

investeringar som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som ej 

ianspråktagits för projektet förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt 

särredovisade.  

De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats med erhållit budgetmedel och ett 

projektnummer och där det planeras för att det kommer att genomföras kan få föra med sig 

anvisade medel till det nya året. I dessa fall ska projekten beredas och prövas av fullmäktiges 

som ger tillstånd till eventuell överföring av investeringsmedel.  

Kvarstående medel i olika klumpanslag kan däremot ej överföras. 

Det har uttryckts större kontroll över ombudgeteringar och förklaring till varför investeringar 

inte utförs under året när medel avsatts. För att förtydliga vilka investeringsmedel som 

önskas ombudgeteras till år 2020 ska detta underlag fyllas i för samtliga investeringar.

    

 

Investeringens beteckning, samt 
projektnummer 

Inventaier Apotekaren 25176 
 

Vilken/vilka verksamheter berörs av 
investeringen? 

 
Apotekarens förskola 
 
 
 

Varför har investeringen inte utförts 
under året? 

 
Planerad ombyggnationen har inte blivit av 
 
 

Beskriv på vilket sätt behov av 
investeringen fortfarande kvarstår. 
 
 

I samband med ombyggnation kommer verksamheten att 
behöva såväl inventarier som insatser för utemiljön. 

Totalt avsatta investeringsmedel? 277 tkr 
 

Belopp som önskas ombudgeteras? 254 tkr 
 

 
 


